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DEMNITAR ASCULTAT ABUZIV DOI ANI – Cititi discursul acuzator la adresa DNA al deputatului Vlad Cosma,
care a convins Parlamentul sa nu avizeze arestarea: “Cand va duceti deseara acasa, sa vorbiti in soapta cu
copiii vostri, pentru ca aveti cu siguranta mandat de interceptare, cum am avut si eu din 2012... Probabil ca voi
fi un alt acuzat din Romania pentru telepatie... Vor fi mai multi din aceasta sala in situatia mea si vanatoarea de
politicieni va continua"

Scris de E.D. | Data: 17.02.2014 17:54

Plenul Camerei Deputatilor a respins cu 222 voturi “impotriva” si 105 “pentru” cererea DNA, de incuviintare a arestarii preventive a deputatului PSD Alexandru Vlad Cosma (foto), fiul presedintelui Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma, in dosarul in care acesta este acuzat de trafic de influenta alaturi de tatal sau. Decizia Camerei Deputatilor vine la doar cateva ore dupa ce Comisia juridica a acestui for a decis avizarea
negativa a cererii transmise de Ministerul Justitiei, la solicitarea DNA, si dupa ce PNL anuntase ca va vota pentru arestarea preventiva a parlamentarului. Trebuie precizat ca votul din Plen a fost cu bile, dar in timpul procedurii de votare s-a putut observa ca nu toti deputatii liberali au votat conform recomandarilor liderului PNL, Crin Antonescu, care se pronuntase pentru ridicarea imunitatii lui Cosma.
Inainte de momentul votului, Raportul Comisiei juridice a fost dezbatut intens de parlamentari, dar si de social-democratul Vlad Cosma care a tinut un scurt discurs inainte de exprimarea optiunii de vot.
De la tribuna Parlamentului, Vlad Cosma si-a inceput discursul prin a-si sfatui colegii sa vorbeasca in soapta cu copiii, dezvaluind ca procurorii i-au implantat microfoane in casa si a avut mandat de interceptare inca din prima zi de campanie electorala din 2012.
Vlad Cosma: “Singura intrebare logica e de ce nu au facut un flagrant in cazul meu, daca tot m-au urmarit doi ani de zile? Raspunsul e simplu, pentru ca nu au avut pe ce sa faca un flagrant”
Deputatul PSD Vlad Cosma a mai declarat in fata colegilor parlamentari faptul ca motivul pentru care procurorii au cerut arestarea preventiva a sa, este pentru ca “datorita functiei de deputat reprezint un mare pericol social”, exprimandu-si totodata convingerea ca cel mai probabil va fi un “alt acuzat din Romania pentru telepatie”, facand trimitere la un dosar al presedintelui fondator al PC, Dan Voiculescu.
Cosma a afirmat ca persoanele care l-au denuntat sunt anchetate si in alte dosare si au fost sfatuiti de procurori sa-l incrimneze, iar "drept rasplata vor primi reduceri de pedeapsa":
"Dragi colegi, cand va duceti deseara acasa, sa vorbiti in soapta cu copiii vostri, pentru ca aveti cu siguranta mandat de interceptare, cum am avut si eu din 2012. (...) Singura intrebare logica e de ce nu au facut un flagrant in cazul meu, daca tot m-au urmarit doi ani de zile? Raspunsul e simplu, pentru ca nu au avut pe ce sa faca un flagrant. (...) Azi a venit si randul meu... Am fost invinuit drept cadou de ziua mea, martea
trecuta am fost oprit in trafic si dus la DNA. Totul a fost pentru un spectacol televizat, ca si la Constanta. Acesti domni sunt de fapt anchetati si dupa ce s-au trezit cu conturile blocate au fost sfatuiti sa declare orice despre mine si o sa li se reduca din pedeaspa. Si alte persoane au fost obligate sa scrie despre mine si pentru ca nu au facut-o au primit mandate de arestare. Considerati ca daca doua persoane
necunoscute va fac un denunt e normal sa fiti arestare? Ce se doreste o arestare televizata sau aflarea adevarului? Nu exista nicio convorbire intre mine si denuntatori, nicio dovada ca am pretins ceva. Nu m-am vazut cu acesti domni".
Vlad Cosma: “Probabil ca voi fi un alt acuzat din Romania pentru telepatie...Vor fi mai multi din aceasta sala in situatia mea si vanatoarea de politicieni va continua”
Vlad Cosma a amintit de faptul ca procurorii au incercat tot posibilul pentru a-l aresta pe tatal sau, presedintele CJ Prahova, Mircea Cosma, insa dat fiind ca acesta "are 69 de ani, probleme de sanatate", dar si din lipsa de probe, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca "un om care e cetatean de onoare in peste o suta de localitati" nu poate sa fie arestat preventiv.
Deputatul PSD, Vlad Cosma, a tinut sa precizeze ca isi doreste sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie, facand apel la colegii sai de a judeca corect daca reprezinta sau nu un pericol public si daca poate fi lasat in libertate.
In incheiere, social-democratul i-a “avertizat” pe parlamentarii aflati in sala ca procurorii vor continua vanatoarea de politicieni: "Probabil ca voi fi un alt acuzat din Romania pentru telepatie... Asadar, dragi colegi, reprezentam cu totii un mare pericol social. Vreau, chiar daca ma numesc Cosma si sunt deputat, sa beneficiez de prezumtia de nevinovatie. Vor fi mai multi din aceasta sala in situatia mea si
vanatoarea de politicieni va continua. Va cer sa judecati daca in calitatea mea de deputat reprezint sau nu un pericol public".
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